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Trasa rowerowa nr II 
 

Złoty Potok - Ostrężnik - Siedlec - Julianka - Lelów - Dąbrowno - Złoty Potok 
 
Stosunkowo długa i momentami ze względu na odcinki piaszczyste męcząca wycieczka. Jednak widoki i 
odwiedzane miejsca w pełni rekompensują poniesiony wysiłek. Poza uroczą i szeroko znaną Doliną 
Wiercicy zwiedzimy ruiny tajemniczego zamku Ostrężnik, Pustynię Siedlecką, fragment naszej trasy 
prowadził będzie Szlakiem Planetarnym. Celem wycieczki jest ponad 800 letni Lelów, a na miejsce startu 
wracać będziemy polnymi drogami pnącymi się po lessowych Górach Lgockich. 
 
Wycieczka na około   7-7,5h 
dystans     66km 
czas samej jazdy (średnie tempo) 3:45h 
 
nr miejsce km h:mm opis 

1 Złoty Potok 0,0 0:00 Startujemy koło studni na Rynku w Złotym Potoku (obok kościoła), samochód 
najbezpieczniej pozostawić koło Stajni Wiking, lub na parkingu koło Stawu Amerykan. 
Na początku kierujemy się zgodnie z zielonym szlakiem rowerowym. W samym 
Złotym Potoku należy koniecznie odwiedzić zespół parkowo pałacowy i wspomniany 
wyżej kościół św. Jana Chrzciciela, oraz Grotę Niedźwiedzią, koło której wiedzie nasza 
trasa. 

2 Młyn Kołaczew 1,8 0:04 Bezpośrednio koło Młyna Kołaczew znajduje się Źródło Spełnionych Marzeń, oraz 
malowniczy Staw „Sen Nocy Letniej”. Za młynem przekraczamy drogę nr 793 i 
zielonym szlakiem rowerowym jedziemy wygodną szutrową ścieżką „Ku Źródłom” 
wijącą się w bukowym lesie na łagodnych zboczach Doliny Wiercicy. 

3 Źródła (parking) 4,1 0:11 Szlak wyprowadza nas bokiem na duży śródleśny parking, do samych źródeł musimy 
skręcić w lewo i po przejechaniu 200m główną drogą w dolince po lewej stronie będą 
rozległe nisze Źródła Zygmunta, natomiast kierując się drogą na Siedlec 500m od 
parkingu znajduje się jedna z bardziej znanych skał Północnej Jury - Brama 
Twardowskiego Z parkingu nasza trasa prowadzi dalej ścieżką „Ku Źródłom”, biegnącą 
po lewej stronie drogi, bezpośrednio pod masywem Diabelskich Mostów. Bez znaków! 

4 Ostrężnik 5,8 0:17 Ścieżka doprowadza nas do baru w Ostrężniku, skąd krótkim łącznikowym szlakiem 
możemy dotrzeć do ruin Zamku Ostrężnik (strome podejście), a warto wiedzieć iż na 
wzgórzu nad barem znajduje się największa jurajska Jaskinia Wierna (niedostępna).  
W Ostrężniku musimy przekroczyć drogę nr 793 i czerwonym szlakiem rowerowym 
częściowo piaszczystą leśną drogą przecinamy wzgórza nad doliną. 

5 skręt w lewo 7,3 0:24 Charakterystyczna polanka (po lewej duży zrąb) i rozstaj dróg/szlaków, my skręcamy 
w lewo zgodnie ze znakami czerwonego szlaku rowerowego. Czeka nas teraz dość 
długi, choć łagodny podjazd leśną miejscami piaszczystą drogą. 

6 skręt w prawo 9,0 0:34 Rozstaje szlaków, nasz dotychczasowy skręca w lewo natomiast my kierujemy się w 
prawo niebieskim szlakiem pieszym, by po krótkim piaszczystym podjeździe cieszyć 
się szybkim kamienistym zjazdem polną drogą wiodącą w kierunku widocznych 
zabudowań Siedlca. We wsi jedziemy dalej prosto, aż do sklepu przy skrzyżowaniu. 

7 Siedlec  11,0 0:41 Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i szybkim asfaltowym zjazdem docieramy do 
następnego pkt. 

8 Siedlec - Piekło 11,8 0:43 Za zakrętem i ostatnim domem skręcamy z asfaltowej drogi w prawo na polną drogę 
wiodącą piaszczystą dolinką, którą prowadzi ścieżka edukacyjna. W czasie zjazdu po 
prawej stronie mieliśmy niewielkie zalesione wzgórze z Jaskinią na Dupce, przed nami 
rozpościerała się Pustynia Siedlecka, przy której położone jest gościnne Rancho Piekło. 

9 Siedlec -
Kądzielnia 

12,7 0:46 Mijamy niewielki tartak i na wąskiej asfaltowej drodze skręcamy w lewo na niebieski 
szlak pieszy. 

10 Pabianice 14,2 0:50 Na początki Pabianic (niewielka pętla) skręcamy ostro w prawo następnie 150m dalej 
przy niewielkich ukrytych w lesie skałkach w lewo. Od tej pory prowadzi nas czarny 
szlak rowerowy, początkowo leśną, a następnie polną momentami piaszczystą drogą. 

11 Piasek  17,0 1:00 Przecinamy ruchliwą drogę nr 46 

12 Piasek "Oaza" 17,5 1:01 Koniec zabudowań wsi Piasek, znajduje się tu początek Szlaku Planetarnego, który 
poprowadzi nas szutrową dalej polną drogą, aż do poprzecznego asfaltu. Możemy 
również jechać czarnym szlakiem rowerowym, jednak jest tam trochę gorsza 
nawierzchnia. 

13 asfalt,  
skręt w lewo 

18,8 1:06 Na wąskim poprzecznym asfalcie skręcamy w lewo, przy zabudowaniach ponownie 
wjeżdżamy na czarny szlak rowerowy prowadzący asfaltową i szutrową drogą przez 
śródleśną osadę Śmiertny Dąb. 
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14 droga 793 22,7 1:15 Na poprzecznej asfaltowej drodze skręcamy w lewo i zachowując ostrożność cały czas 
czarnym szlakiem rowerowym docieramy do centrum Julianki. 

15 Julianka  24,4 1:19 Na wysokości widocznego po lewej stronie dworca PKP i wieży ciśnień skręcamy na 
szutrową drogę w prawo i po chwili przejeżdżamy mostkiem nad Wiercicą.  
Obecnie kierujemy się czarnym szlakiem pieszym. W samej Juliance warto zobaczyć 
dworzec PKP, oraz ciekawy kamieniołom położony przy samym szlaku. W pobliżu 
mostu kolejowego na Wiercicy (można tam dotrzeć również ścieżką za 
kamieniołomem) znajduje się spory zespół Niebieskich Źródeł.  

16 Sygontka 25,2 1:22 Za zjazdem we wsi skręcamy w prawo i asfaltową drogą docieramy do kolejnego pkt. 

17 Sygontka 
skrzyżowanie 

25,8 1:24 Zgodnie z czarnym szlakiem pieszym na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i asfaltem 
jedziemy aż do końca Sierakowa. Uwaga! przed mostkiem we wsi szlak skręca w 
prawo, my jedziemy dalej na wprost aż do granicy lasu.  
Warto zwrócić uwagę na licznie zachowaną drewnianą zabudowę wsi. 

18 Sieraków 
koniec asfaltu 

29,1 1:32 Ze skraju wsi szeroką leśną drogą kontynuujemy jazdę w poprzednim kierunku. Od 
tego miejsca aż do Mełchowa poruszamy się poza znakowanymi szlakami, jednak 
nie powinno być problemu z nawigacją – zawsze wybieramy najwyraźniejszą drogę. 
Odcinek do kolejnego pkt w czasie suszy może być uciążliwy ze względu na piasek. 

19 koniec lasu 32,0 1:41 Rozstaje leśnych dróg, skręcamy w prawo i jedziemy miejscami błotnistą drogą 
skrajem starego lasu. Bez znaków! 

20 Konstantynów 32,5 1:43 We wsi skręcamy w lewo, na skrzyżowaniu dalej prosto. Bez znaków! 

21 Skrajniwa 34,1 1:47 Koła budynku małej szkoły skręcamy z asfaltu w prawo w leśną drogę po kilkuset 
metrach zaczyna się szuter, niestety wraz z końcem zabudowań ponownie poruszamy 
się piaszczystą leśną drogą. Bez znaków! 

22 Mełchów  37,6 1:58 We wsi na asfalcie skręcamy w lewo. Bez znaków! 

23 Mełchów, staw 38,0 2:00 Przy stawie skręcamy w prawo na szutrową drogę, którą prowadzi czarny szlak 
rowerowy. Z tego miejsca warto podjechać kawałek prosto do mogiły Powstańców 
Styczniowych. W tej części Progu Lelowskiego wiele dróg jest obsadzonych drzewami 
owocowymi, zazwyczaj czereśniami. Natomiast aleja którą wyjedziemy z Mełchowa jest 
swoistym unikatem, ponieważ większość drzew to orzechy włoskie. 

24 leśny dukt skręt 
w lewo 

39,8 2:07 Cały czas czarny szlak rowerowy, miejscami sporo piasku. Bezpośrednio przed 
pkt 25przejeżdżamy koło sporej piaskowni, warto się na chwilę tu zatrzymać i 
poszukać bardzo ciekawych kulistych konkrecji żelazistych, czasem określanych jako 
„meteoryty lelowskie”. W rzeczywistości są to utwory pochodzenia ziemskiego 
związane z piaszczystymi osadami kredy, które tak nam uprzyjemniają ;) jazdę.  

25 skręt w prawo 40,6 2:10 Cały czas czarny szlak rowerowy, miejscami sporo piasku. 

26 skręt w lewo 41,4 2:14 Cały czas czarny szlak rowerowy, miejscami sporo piasku, dalej asfalt. 

27 Lelów droga 794 43,1 2:19 Cały czas czarny szlak rowerowy, uwaga na ruchliwej drodze! 

28 Lelów Rynek 43,9 2:22 O Lelowie można by cały przewodnik napisać, więc tylko w skrócie, co trzeba zobaczyć 
- Rynek i układ urbanistyczny, 
- kościół św. Marcina, 
- wzgórze cmentarne, 
- grób cadyka, 
- młyny, pałac/dworek w Białej i Bogumiłku, 
- źródła  
Lelów opuszczamy droga do Pradeł wychodzącą, z SE narożnika rynku. Bez znaków! 

29 skręt w prawo z 
drogi 794 

46,1 2:29 Przy niewielkiej kapliczce skręcamy w prawo i dalej kiepskim asfaltem dojeżdżamy do 
drewnianego mostu, a następnie mijamy kościół w Staromieściu. Bez znaków! 

30 Staromieście 
cmentarz 

47,7 2:33 Przy cmentarzu skręcamy w lewo, asfalt wkrótce przechodzi w szutrową drogę.  
Bez znaków! Na uwagę zasługuje ceglano kamienny mur cmentarny z dużą bramą 
wyprowadzającą w pola. 

31 Staromieście 
Zabrodzie 

48,7 2:37 Skrzyżowanie szutrowych dróg, skręcamy w prawo, bez znaków!  
Jadąc kawałek prosto zaraz za domami widoczna jest panorama na część Progu 
Lelowskiego w tym bardzo ciekawe gniazdo stromych, pokrytych lessami i 
poprzecinanych głębokimi wąwozami wzgórz nad Zagórzem. 

32 Ślęzany  
Stara Wieś 

50,0 2:42 Za zjazdem na poprzecznym asfalcie skręcamy w prawo. Bez znaków! 

33 Ślęzany  
droga 789 

50,6 2:44 Przecinamy drogę na wprost, bez znaków! 

34 Ślęzany  
skręt w lewo 

50,7 2:45 Za szkołą skręcamy w początkowo szutrową, następnie polną drogę wyprowadzającą 
nas na grzbiet Gór Lgockich, bez znaków!  
Jest to jeden z najbardziej malowniczych fragmentów wycieczki, z pięknymi widokami, 
plantacjami porzeczek i truskawek na szczytach wzniesień. Jedziemy cały czas po 
lessie, który w czasie suszy mocno pyli, jednak w przeciwieństwie do piasku koła nie 
grzęzną. Uwaga – po deszczach bywa bardzo ślisko!  
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35 Dąbrowno  
Bukowie 

53,5 2:59 Przy pierwszych zabudowaniach na wzgórzu skręcamy w prawo, bez znaków!  
Czeka nas teraz stromy zjazd polną drogą, trzeba bardzo uważać na głębokie wymycia 
i uskoki, dalej wąski asfalt, za krzyżem polna droga aż do poprzecznej na dnie doliny. 

36 Dąbrowno 
Łączki 

54,8 3:02 Na skrzyżowaniu polnych dróg skręcamy w lewo w kierunku widocznych zabudowań, 
polna droga przechodzi w asfalt. Bez znaków!  

37 Dąbrowno 
Podlelowie 

56,0 3:07 Asfalt odbija pod górę w lewo, my jedziemy prosto polną kamienistą drogą pod górę.  
Bez znaków! Ze szczytu i w czasie zjazdu przed nami piękne widoki na rez. Bukowa 
Kępa i Góry Gorzkowskie, są to miejsca warte dokładnego poznania raczej bez roweru. 

38 Bystrzanowice 
skrzyżowanie 

57,4 3:12 Przecinamy poprzeczny asfalt i dalej bez znaków! wjeżdżamy do wsi. Na poprzecznej 
drodze skręcamy w lewo. 

39 Bystrzanowice 
koniec wsi 

58,1 3:15 Na skraju lasu skręcamy w prawo początkowo piaszczystą później kamienistą drogę 
pnącą się na porośnięte buczyną wzgórze, na zjeździe należy uważać! Przejeżdżamy 
szutrową drogą osadę Hucisko. Bez znaków! 

40 Hucisko 60,0 3:24 Za wsią na poprzecznej szutrowej drodze w prawo. Bez znaków! 

41 skręt w lewo 60,7 3:26 Na pierwszym wyraźnym skrzyżowaniu szutrowych leśnych dróg skręcamy w lewo. Od 
tego miejsca aż do końca wycieczki prowadzi nas czarny szlak rowerowy. Jedziemy 
szeroką prowadząca w większości w dół szutrową leśną drogą. 

42 ZP (tylna brama 
pałacu) 

65,2 3:42 Docieramy do tylnej, zazwyczaj zamkniętej, bramy zespołu parkowo-pałacowego w 
Złotym Potoku, zgodnie ze znakami czarnego szlaku rowerowego skręcamy w lewo 
wzdłuż muru, następnie w prawo i przy bocznej bramie w lewo na drogę, która 
doprowadzi nas przy zabytkowym kościele na miejsce startu.  

43 Złoty Potok 
studnia 

66,2 3:45 Koniec trasy. 

 
 

Trasę na zlecenie Jurajskiej Organizacji Turystycznej – www.jurajska.org.pl 
 opracował 

Michał Demel - www.jurapolska.com 
 
 
Powyższe dane liczbowe proszę traktować jako wartości orientacyjne, zależne od dokładności wyskalowania licznika 
rowerowego, czasy przejazdu są typowe dla osób o średniej kondycji. W odniesieniu do typowych wycieczek 
rekreacyjno rodzinnych należy je wydłużyć o 20-25%. Stan aktualny na sierpień 2008. 

 
 

Propagowany sport może być niebezpieczny dla zdrowia lub życia. 
JOT i autor nie biorą odpowiedzialności za ewentualne wypadki zaistniałe podczas jego uprawiania. 
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Schemat trasy wykonany na mapie Jury  
Wydawnictwa Compass – www.compass.krakow.pl 

 


